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 УТВЪРЖДАВАМ:/п/  

 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

Директор на НУ „Климент Охридски“ – гр.  Пловдив 

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за I а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2022 – 2023  

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет 

Протокол № РД-09-08/02.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет към 

училището - Протокол № ОС-02-1166/02.09.2022 г. и е утвърден със заповед 

на директора № РД-10-627/02.09.2022 г. 

mailto:kl.ohridski@abv.bg
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

І клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Математика 
4 128 

 

Родинознание 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Математика 1 32 

3. Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Английски език 1 32 

2. Музика – сборна група 1 32 

   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 24 768 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 



стр. 3 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 

и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното 

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни 

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

І клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Математика 
4 128 

 

Родинознание 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Математика 1 32 

3. Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Английски език 1 32 

2. Музика – сборна група 1 32 

   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 24 768 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 



стр. 3 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 

и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното 

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни 

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

І клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Математика 
4 128 

 

Родинознание 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Математика 1 32 

3. Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Английски език 1 32 

2. Музика – сборна група 1 32 

   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 24 768 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 

и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното 

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни 

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІІ клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Английски език 1 32 

3. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Музика – сборна група 1 32 

2. Изобразително изкуство – сборна група 1 32 

   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 25 800 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 

и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното 

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни 

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІІ клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Английски език 1 32 

3. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Музика – сборна група 1 32 

2. Изобразително изкуство – сборна група 1 32 

   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 25 800 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 

и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното 

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни 

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
Пловдив, 4000, ул. „Пере Тошев“ № 2а, тел. (032) 69 21 61, e-mail: kl.ohridski@abv.bg 

 

 

  

 
 

 

 УТВЪРЖДАВАМ:/п/  

 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

Директор на НУ „Климент Охридски“ – гр.  Пловдив 

 

   
 

   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за II в клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2022 – 2023  

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет 

Протокол № РД-09-08/02.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет към 

училището - Протокол № ОС-02-1166/02.09.2022 г. и е утвърден със заповед 

на директора № РД-10-627/02.09.2022 г. 
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стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІІ клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Английски език 1 32 

3. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Музика – сборна група 1 32 

2. Изобразително изкуство 1 32 

   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 25 800 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 



стр. 3 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 

и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното 

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни 

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

Директор на НУ „Климент Охридски“ – гр.  Пловдив 

 

   
 

   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за III а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2022 – 2023  

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет 

Протокол № РД-09-08/02.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет към 

училището - Протокол № ОС-02-1166/02.09.2022 г. и е утвърден със заповед 

на директора № РД-10-627/02.09.2022 г. 

mailto:kl.ohridski@abv.bg


стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІІІ клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 27 864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Математика 0,5 16 

2. Музика – сборна група 1 32 

3. Изобразително изкуство – сборна група 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 29,5 944 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 



стр. 3 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

 

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното време 

през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни дейности, 

екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 

 

 

 

 



стр. 1 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
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 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за III б клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2022 – 2023  

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет 

Протокол № РД-09-08/02.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет към 

училището - Протокол № ОС-02-1166/02.09.2022 г. и е утвърден със заповед 

на директора № РД-10-627/02.09.2022 г. 

mailto:kl.ohridski@abv.bg


стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІІІ клас 

Учебни седмици 32 + 1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 27 864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Музика – сборна група 1 32 

2. Изобразително изкуство – сборна група 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 29 928 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 



стр. 3 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

 следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

 

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното време 

през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни дейности, 

екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за III в клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2022 – 2023  

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет 

Протокол № РД-09-08/02.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет към 

училището - Протокол № ОС-02-1166/02.09.2022 г. и е утвърден със заповед 

на директора № РД-10-627/02.09.2022 г. 
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стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІІІ клас 

Учебни седмици 32 +1*** 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 27 864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Математика  0,5 16 

2. Музика – сборна група 1 32 

3. Изобразително изкуство – сборна група 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 29,5 944 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

 следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  

 

4. ***Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (една 

учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното време 

през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни дейности, 

екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата). 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IV а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2022 – 2023  

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет 

Протокол № РД-09-08/02.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет към 

училището - Протокол № ОС-02-1166/02.09.2022 г. и е утвърден със заповед 

на директора № РД-10-627/02.09.2022 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІV клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 238 

Английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1.5 51 

Изобразително изкуство 1.5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

1. Математика 1 34 

2. Музика – сборна група 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 29 986 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

 следните видове спорт: мини-баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план.  
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